
Lễ tổng kết và trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2015
Thứ tư, 18 Tháng 5 2016 09:31

Tối 16/05, buổi Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, giải
thưởng WIPO năm 2015 đã diễn ra tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.

        

  
    GS.TS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, 
Chủ tịch Quỹ VIFOTEC phát biểu khai mạc buổi lễ  
      

Tham dự buổi trao giải có GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ VIFOTEC; TS. Chu Ngọc Anh -
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, GS.TS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa
học & Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC cùng nhiều đại biểu khách mời tới dự buổi lễ.

  

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2016 được trao cho 30 công trình khoa
học ( gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 9 giải Ba và 9 giải khuyến khích) thuộc 6 lĩnh vực công nghệ
ưu tiên: công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; cơ khí tự động hóa; công nghệ vật liệu; sinh
học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài
nguyên; công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.
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      GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao giải WIPO năm 2015 (giải thưởng của tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới) cho ThS. Trần Văn Trà (trái, ngoài cùng) với công trình "Nghiên cứu cải tiến, thiết kế chế tạo, đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền chiết lon và đóng hộp tự động công suất 50.000 lon/giờ;  ThS. Lê Hữu Hoàng (giữa) với công trình "Nghiên cứu quy trình kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi chim Yến tại Việt Nam"              

      Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ - Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc              
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      GS.TS. Đặng Vũ Minh và ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trao 8 giải Nhất cho các tác giả              

      Các cá Nhân đạt giải Nhì, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam              
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      TS. Nghiêm Vũ Khải (thứ năm từ phải sang) Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao giải Ba, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Namcho các cá nhân              

      Các cá nhân đạt giải Khuyến khích,Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam              
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      Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chu Ngọc Anh phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2016. "Chúng tôi tin rằng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2016 sẽ được các nhà khoa học trong cả nước nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ và tham gia với các công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Có những đóng góp thiết thực ngày càng hiệu quả về đổi mới công nghệ nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp, đất nước phát triển nhanh, ổn định", Bộ trưởng khẳng định        Loan Lê (baomoi.com)        
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